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Bekreftelse: Vilkår for samtykke er oppfylt
Saken gjelder Indre Fosen - Gnr/Bnr 275/100 - Vinnasand 15 - søknad om samtykke.
Vi viser til vedtak om samtykke med vilkår av 09.11.2020
Følgende vilkår ble gitt:


Tiltakshaver skal sørge for at dokumentasjon på at ventilasjonsløsningene har funksjoner
som sikrer tilfredsstillende inneklima og ventilasjon blir sendt til Arbeidstilsynet så snart som
mulig, og før tiltaket tas i bruk, jf. arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd.

Videre viser vi til tilbakemelding av 03.12.2020 fra dere om at vilkår er oppfylt.
Følgende ny dokumentasjon er lagt til grunn for vår vurdering:


Dokumentasjon av inneklima, sjekkliste (444) m/luftmengdeskjema – datert 03.12.2020

Arbeidstilsynets vurdering

Av mottatt dokumentasjon vurderer Arbeidstilsynet at det er redegjort tilfredsstillende og dokumentert
at det tilrettelegges med løsninger som vil kunne sikre tilfredsstillende inneklima og ventilasjon i de
aktuelle arbeidslokaler.
Dere finner mer informasjon om kravene på https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledningtil-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/.

Vi sender kopi til kommunen
Vi sender kopi av dette brevet til INDRE FOSEN KOMMUNE for å gjøre oppmerksom på at vilkår er
oppfylt.
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Gi informasjonen videre til arbeidsmiljøutvalget, verneombudet eller
ansattes representant
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget eller verneombudet medvirker i
samtykkebehandlingen. Vi ber dere derfor om å gjøre arbeidsmiljøutvalget eller verneombudet kjent
med dette brevet. Hvis virksomheten ikke har arbeidsmiljøutvalg eller verneombud, skal dere gi kopi av
brevet til ansattes representant.
Hvis tiltakshaver er utleier, skal dere gi en kopi av brevet til alle arbeidsgivere som er leietakere. Dette
for at de skal kunne orientere egne arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller ansattes representant.
Se arbeidsmiljøloven § 7-2 annet ledd bokstav c) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §
2-2 tredje ledd bokstav a).

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om Arbeidstilsynets samtykke og krav til det fysiske arbeidsmiljøet på
arbeidstilsynet.no/byggesak.

Send dokumentasjon via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi
referansenummer 2020/43011. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post.
Med hilsen
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen
seksjonsleder
Dette brevet er elektronisk signert.
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